
Propozycje zajęć zdalnych na dzień 24 listopada 2021r

Nasza planeta

1.  Alarm – zabawa słuchowa. 
Telefon.
Rodzic mówi dziecku, że są pasażerami statku kosmicznego, na którym doszło do małej awarii. Za-
daniem dziecka jest zlokalizowanie źródła problemu. Rodzic ukrywa telefon w sali, podczas gdy 
dziecko ma zamknięte oczy.  Rodzic uruchamia dźwięk alarmu (dowolnie wybrany przez rodzica-
.dźwięk). Dziecko odszukuje, skąd dobiega alarm. Znalezienie telefonu (źródła alarmu) oznacza na-
prawienie statku kosmicznego. 

2. Ćwiczenia słuchowe „ Jaka głoska?”

Rodzic dzieli na głoski wyrazy u-f-o, k-o-s-m-o-s, r-a-k-i-e-t-a, p-l-a-n-e-t-a, m-a-r-s, z-i-e-m-i-a. 
Zadaniem dzieci jest określenie na jaką głoskę zaczyna się dany wyraz.

3 Słuchanie piosenki „Układ Słoneczny”

https://www.youtube.com/watch?v=MqrAV8D2zMg

1. Dookoła Słońca 
Planety biegają. 
Kręcąc się wesoło, 
 się ścigają. 

Ref. Merkury, Wenus, 
Ziemia, Mars, 
Po swoich orbitach biegają na czas.
Jowisz, Saturn, 
Uran chcą wyprzedzić je, 
Neptun choć na końcu, także ściga się. (2x) 

2. Która z planet pierwsza, 
Dobiegnie do mety, 
Tego nikt powiedzieć, 
Nie może niestety. 

Ref. Merkury, Wenus, 
Ziemia, Mars, 
Po swoich orbitach biegają na czas.
 Jowisz, Saturn, 
Uran chcą wyprzedzić je, 
Neptun choć na końcu, także ściga się. (2x) 

4. Rozmowa na temat piosenki;
- Kto biegał wokół słońca?
- Jakie planety biegały po swoich orbitach?
- Jaka planeta była na końcu?
- Która planeta wygrała zawody?
Swobodny taniec przy piosence.

https://www.youtube.com/watch?v=MqrAV8D2zMg


5. Słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej „Ziemia nasza planeta”.

Krążą planety, krążą po niebie, 
jakby tańczyły dokoła Słońca. 
Blask od nich bije, choć to nie gwiazdy, 
a ich wędrówki nie widać końca. 

Piękny jest kosmos i taki wielki! 
To tam latają srebrne rakiety. 
Lecz najwspanialsza jest nasza Ziemia. 
Nie ma piękniejszej od niej planety! 

Rozmowa na temat wiersza
- Powiedz, jak nazywa się planeta, na której mieszkamy?
- Czy potrafisz wymienić nazwy wszystkich planet krążących wokół Słońca

6. Oglądanie ilustracji przedstawiającej Ziemie (ewentualnie globus). Rozmowa na temat wyglądu, 
przewagi kolorów, wskazanie czego jest więcej lądów czy wody.

7. Wykonanie pracy plastycznej „Planeta Ziemia” z wykorzystaniem farb plakatowych.




